
Załącznik do Uchwały nr VI/88/11  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 18 kwietnia 2011 roku  

 

Zasady, tryb i harmonogram aktualizacji „Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku”, zwanej dalej Strategią: 

1. Projekt zmian Strategii przygotowuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Projekt zmian Strategii opracowany zostanie z zachowaniem zasady partnerstwa 
społecznego, przede wszystkim w formie: 

1) serwisu internetowego udostępniającego materiały z poszczególnych etapów prac 
określonych w harmonogramie, a takŜe wnioski z dyskusji oraz informacje o 
zgłaszanych uwagach, 

2) konsultacji projektu dokumentu lub jego poszczególnych elementów w ramach 
subregionalnych i sektorowych konferencji. 

3) wyznaczonego adresu poczty elektronicznej umoŜliwiającego bieŜący udział w 
dyskusji wszystkich partnerów społecznych. 

3. Do prac nad strategią zaproszeni zostaną w szczególności partnerzy społeczni wymienieni 
w art. 12 ustawy o samorządzie województwa. 

4. Rolę sekretariatu oraz zespołu redagującego tekst projektu strategii pełnić będzie 
Departament Polityki Regionalnej. 

5. W toku prac nad strategią uwzględniony zostanie dotychczasowy dorobek programowy 
województwa oraz przyjęte i tworzone równolegle dokumenty zarówno krajowe, jak i 
wspólnotowe, a w szczególności: 

1) Strategia Europa 2020, 
2) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 
3) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 
4) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, 
5) Zintegrowane krajowe strategie sektorowe, 
6) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
7) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. 

6. W związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją Strategii, analiza realizacji dotychczas 
obowiązującego dokumentu, która zgodnie z rozdziałem XIII, pkt. 4 Strategii była 
podstawą opracowywanego co dwa lata Raportu o realizacji strategii, staje się częścią 
diagnozy społeczno-gospodarczej przygotowywanej na potrzeby niniejszej aktualizacji 
Strategii. 

 



7. Przyjmuje się następujący, ramowy, indykatywny harmonogram prac: 

 Etapy prac IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

1 
Projekt załoŜeń prac nad 

strategią 
            

2 
Diagnoza społeczno-

gospodarcza 
            

3 ZałoŜenia strategiczne             

4 
Propozycje struktury pola 

interwencji 
            

6 Wstępny projekt strategii             

7 Ostateczny projekt strategii             

8 
Strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko 
            

9 
Ocena ex ante projektu 

strategii 
            

Terminy od lipca 2011 roku obowiązują przy załoŜeniu, Ŝe ostatni z dokumentów krajowych, 
wymienionych w punkcie 5. przyjęty zostanie przez Radę Ministrów do 30 czerwca 2011 
roku. W przypadku opóźnień z tego powodu wszystkie terminy ulegną odpowiedniemu 
przesunięciu.  


